
№ რაიონი/ქალაქი
ქალაქის 

ტელეფონი
რესურსცენტრის 

მისამართი

1 ვაკე-საბურთალო 2 451668 იოსებიძის ქ. №50

2 ძველი თბილისი 2 910949 კიევის  ქუჩა  N4

3 ისანი-სამგორი 2 546420; 2 778685 ქეთევან დედოფლის N40

4 დიდუბე-ჩუღურეთი 2 452606 მირცხულავას N4

5
გლდანი-

ნაძალადევი
2 692491 ც. დადიანი N28

6 დიდგორი -
თბილისი, ოქროყანა, 

ჭავჭავაძის N5

1 აბაშა (0412)291218 აბაშა. კაჭარავას ქ.№2

2 ზუგდიდი (0415)251438 ზვიად გამსახურდიას №35

3 სენაკი 790254300 სენაკი. ცოტნე დადიანის N7

4 ფოთი (0493)222041 ფოთი. კოსტავას ქ. №184

5 წალენჯიხა - წალენჯიხა. სალის ქ. №3

1 ამბროლაური -
ამბროლაური. კობახიძის 

ქ.№7

2 ცაგერი -
ცაგერი. რუსთაველის 

ქ.№13

1 ვანი 0432 221449 ვანი. თავისუფლების ქ. N65

2 ზესტაფონი 0492 252740
ზესტაფონი. აღმაშენებლის 

ქ.№61

3 თერჯოლა 0491 221662
თერჯოლა. ჭანტურიძის 

ქ.№7

თბილისი

რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი

იმერეთი

სამეგრელო/ზემო სვანეთი



4 სამტრედია 0411 223331
სამტრედია. რესპუბლიკის 

ქ.№6

5 ქუთაისი
0431 244730; 0431 

244733                                       

ქუთაისი. გალაქტიონ 

ტაბიძის №58

6 ჭიათურა 0479 252704
ჭიათურა. ტოლსტოის 

ქ.№11

7 ბაღდათი ბაღდათი. წერეთლის ქ.№9

8 საჩხერე
0435 221247; 0435 

225106

საჩხერე. თავისუფლების 

ქ.№4

9 ხარაგაული 0433 221840
ხარაგაული. 9 აპრილის 

ქ.№15

1 ახმეტა
ახმეტა. ჩოლოყაშვილის 

ქ.№49

2 დედოფლისწყარო 0 356  225344 ცხრა ძმის ქ. N14

3 თელავი 0 350  272215
ერეკლე მეორეს გამზირი 

№16

4 ლაგოდეხი
ლაგოდეხი. ზაქათლის ქუჩა 

N44

5 საგარეჯო  0 351  24-31-31
საგარეჯო. აღმაშენებლის 

ქ.№15

6 სიღნაღი 0 355  23-14-63
აღმაშენებლის მოედანი 

№2

7 ყვარელი 0 352  22-11-30 ყვარელი. კუდიგორის ქ.№2

1 ასპინძა 0364 29 17 04 ასპინძა. რუსთაველის ქ.№7

2 ახალციხე -
ახალციხე. კეცხოველის 

ქ.№6

კახეთი

          სამცხე-ჯავახეთი



3 ბორჯომი 0367 22 43 21 ბორჯომი. მესხეთის ქუჩა N5

4 ნინოწმინდა 0361 22 26 55
ნინოწმინდა. ოვსეპიანის 

ქ.№16

1 ოზურგეთი 0496 27 53 56
ოზურგეთი. ვიქტორ 

დოლიძის №1

2 ჩოხატაური 0419 222063 ჩოხატაური. წერეთლის №1

3 ლანჩხუთი 0494 22 36 14 ლანჩხუთი. ჟორდანიას N76

1 მცხეთა 2 51 20 89 მცხეთა. აღმაშენებლის 73

2 დუშეთი 0346 22 19 54 დუშეთი. სტალინის ქ.№27

1 რუსთავი 341221350 რუსთავი, შარტავას ქ. №4

2 გარდაბანი 37222203
გარდაბანი. 

დ.აღმაშენებლის №5ა

3 თეთრიწყარო -
თეთრიწყარო. თამარ 

მეფის ქ.№4

1 გორი
0370273402; 

0370274762
გორი. სტალინის ქ. №31

2 ქარელი 369231123 ქარელი. თამარ მეფის №24

3 ხაშური 368240851 ხაშური. ტაბიძის ქ.№2

1 ბათუმი
0422245410; 

0422245411
ბათუმი. გუდიაშვილისქ.№4

2 ქობულეთი 426266107 აღმაშენებლის ქ.№99

შიდა ქართლი

აჭარა

ქვემო ქართლი

გურია

მცხეთა-მთიანეთი



3 ხულო 423270078
ხულო. ტბელ აბუსერიძის 

ქ.№5

4 ხელვაჩაური 422259112 დიდაჭარის ქ.№501

5 შუახევი 424260147 შუახევი. თამარ მეფის ქ.№5


